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 Constituição Estadual: Art. 71 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete: 
II - emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu 
recebimento, e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da 
Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus 
recebimentos; 
 
Regimento Interno do TCE/ES (aprovado pela Resolução TC 261/2013): Art. 168. O Tribunal julgará 
as prestações ou tomadas de contas anuais do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da 
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar do seu completo 
recebimento, e as demais até o término do exercício seguinte àquele em que lhe tiverem sido 
apresentadas. 
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Jaguaré, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Senhor Pedro 

Inácio Drago, Vereador Presidente, protocolizada neste Tribunal de Contas, em 

15/04/2014, sob o nº 005332.  

De posse da Prestação de Contas Anual (exercício 2013), foi realizada a análise 

técnica contábil, da qual resultou o Relatório Técnico Contábil - RTC 093/2015 (fls. 

19-44). 

Em face dos indícios de irregularidades apontados no RTC 093/2015, sugeriu-se, 

por meio da Instrução Técnica Inicial – ITI 438/2015, a citação e a notificação do 

responsável. 

Acompanhando a sugestão da área técnica, o Relator decidiu pela citação do 

Senhor Pedro Inácio Drago, para que fossem apresentadas as razões de 

justificativas, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, bem como a Notificação do 

referido responsável, para que fossem encaminhados os documentos ausentes, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 582/2015.  

Após regular citação e notificação, o responsável apresentou suas razões de 

justificativas, conforme documentos protocolizados neste Tribunal de Contas, sob os 

nos 59375/2015-7 e 59374/2015-2, ambos de 24/07/2015, dentro do prazo regimental 

estabelecido no art. 157, inciso III, do Regimento Interno. Contudo, por um equívoco, 

apenas o Protocolo nº 59375/2015-7 fora juntado ao processo, faltando acostar aos 

autos o protocolo digital nº 59374/2015. 

Posteriormente, após a confecção da Instrução Contábil Conclusiva 172/2015, o 

protocolo nº 59374/2015 foi juntado aos autos, que foram remetidos a esta 

Secretaria de Controle Externo, para confecção de nova Instrução Contábil 

Conclusiva. 
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2 DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1 DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS E 

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIVERGEM QUANTO AOS 

VALORES LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTES A OBRIGAÇÕES 

PATRONAIS 

Base Legal: art. 102 e 103 da Lei 4.320/1964. 

Destacou-se, no RTC 093/2015, que os valores referentes a contribuições patronais 

demonstrados no Balancete da Execução Orçamentária (04-15-BALEXO) divergiam 

dos valores correspondentes evidenciados no Demonstrativo das Contribuições 

Sociais Patronais (04-34-DEMCPA), conforme demonstrado a seguir: 

 
Tabela 1: Divergência entre arquivos BALEXO e DEMCPA  Em R$ 1,00 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (3.1.90.13) BALEXO DEMCPA Diferença 

LIQUIDADO 317.699,69 547.926,81 230.227,12 

PAGO 293.093,91 523.321,03 230.227,12 

Fonte: Processo TC 2538/2014 - Prestação de Contas Anual/2013 

 
Após regular citação, o defendente encaminhou as seguintes razões de justificativas: 

Junto ao Setor de Contabilidade da Câmara foram apurados os resultados 
das contas em análise. Consistiu esta análise no cotejamento das as 
informações contidas no Balancete da Execução Orçamentária (04-15-
BALEXO), no Demonstrativo das Contribuições Sociais (04-34-DEMCPA) 
encaminhadas ao Tribunal junto à PCA e demonstrativos correspondentes 
editados atualmente, detalhados de maneira a dirimir as dúvidas suscitadas 
pela Auditoria de Controle Externo da 3ª SCE desse Tribunal. 

Verificou-se demonstrativo da Auditoria de Controle Extemo da 3ª SCE 
(Item 6.1.2, Tabela 12 fls. 31) a coluna "BALEXO", consigna apenas o 
total da despesa liquidada no elemento de despesa 3.1.9.0.13 
Obrigações Patronais, não considerando os totais das despesas 
liquidadas em favor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social no 
elemento de despesa 3.1.9.0.9200000 -- Despesas de Exercícios Anteriores 
nas dotações: l - 000.009.01.031.00012.001 Manutenção das atividades 
inerentes ao Legislativo Municipal (pela Lei Orçamentária Anual); e ll - 
000.009.01.031.00012.128 – Débito Previdenciário 35.776.707-1 NFLD 
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, autorizada pela Lei Municipal 
nº. 1040/2013, através da abertura de Crédito Adicional Especial, 
informadas no “DEMCPA”. 

Assim, demonstram-se as Contribuições Patronais Sociais na Tabela a 
seguir: 
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CRÉDITO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013  

 Recolhimentos ao INSS   BALEXO   DEMCPA  

 Obrigações Patronais - INSS (3.1.9.0.13)  317.699,69 317.699,69 

 LIQUIDADO  317.699,69 342.236,06 

 LIQUIDADO E CANCELADO  
 

24.536,66 

 (-) DESCONTOS  
 

8.009,55 

 I - RECOLHIDO AO INSS  293.093,91 285.084,36 

 A PAGAR PROCESSADOS  24.605,78 24.605,78 

 Despesas de Exerc. Anteriores (3.1.9.0.92)  22.579,15 4.748,74 

 TOTAL LIQUIDADO EM 2013  22.579,15 4.748,74 

 LIQUIDADO E CANCELADO  - 1.364,08 

 (-) DESPESAS DE OUTROS CREDORES  19.194,49 - 

 (-) DESCONTOS  - - 

 LIQUIDADO POR CREDOR INSS  3.384,66 3.384,66 

 II - RECOLHIDO AO INSS  3.384,66 3.384,66 

 A PAGAR PROCESSADOS  - - 

 Recolhimentos ao INSS  234.131,94 234.131,94 

 Obrigações Patronais - INSS (3.1.9.0.92)  234.131,94 234.131,94 

 LIQUIDADO  234.131,94 234.131,94 

 LIQUIDADO E CANCELADO  - - 

 (-) DESCONTOS  - - 

 III - RECOLHIDO AO INSS  234.131,94 234.131,94 

 A PAGAR PROCESSADOS  - - 

 TOTAL DOS RECOLHIMENTOS EM 2013  530.610,51 522.600,96 

 (-) DESCONTOS  
 

8.009,55 

 TOTAIS  530.610,51 530.610,51 

 DIFERENÇA  
 

0,00 
 

Além do que se explanou no parágrafo antecedente, outras situações 
precisam ser esclarecidas:  

a) o Demonstrativo das Contribuições Sociais Patronais (04-34-DEMCPA) 
encaminhado ao Tribunal acostado à PCA 2013, pela formatação adotada, 
não agrupou a despesa empenhada por elementos e, por isto, propiciou a 
diferença de R$ 720,36 nos totais das despesas liquidadas e pagas, 
contabilizadas na dotação 000.009.01.03 1.00012.001 Manutenção das 
atividades inerentes ao Legislativo Municipal - 3.3.90.47 Obrigações 
Tributárias e Contributivas. Embora conste como Favorecido o INSS, tais 
despesas no pertencem ao Grupo 3.1.90.00000, em análise;  

b) a realizada em 2013, registrada na dotação 000.009.01.031 .00012.001 
Manutenção das atividades inerentes ao Legislativo Municipal -- 3.1.90.92 
Despesas de Exercícios Anteriores (Ficha 7) -- R$ 3.384,66 -- se refere 
efetivamente à diferenças de contribuições sociais patronais de 2012, 
empenhadas, liquidadas e pagas em 2013; e  

c) a Divergência apontada na Tabela 12, coluna "Diferença" decorre do 
débito com a Previdência Social, empenhado, liquidado e pago em 2013, 
com autorização legislativa (Lei 1040/2013) e crédito adicional especial 
aberto no valor de R$ 235.000,00 (Tab. 02, fls. 25) registrado na dotação 
orçamentária 000.009.01.031.00012.128 -- Débito Previdenciário 
35.776.707-1 NFLD Notificação Fiscal de Lançamentos de Débito (Ficha 
16). Despesa empenhada, liquidada e paga no total de R$ 234.131,94.  
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Isto posto, afirma-se que não há distorção entre os Balanços Orçamentário 
e Financeiro descaracterizando a infringência caos artigos 102 e 103 da Leí 
4.320/1964. (docs. 11 a 45) 

 

A fim de corroborar as justificativas apresentadas, o defendente ainda juntou aos 

autos listagens de empenhos e de liquidações referentes ao INSS, agrupados por 

elemento de despesa (fls. 139-149), bem como documentação referente ao débito 

previdenciário 35.776.707-1 (fls. 150-171). 

Da análise das listagens de empenhos e de liquidações encaminhadas, verifica-se 

que os totais de despesas liquidadas e pagas ao INSS conferem com os valores 

evidenciados no Demonstrativo das Contribuições Sociais Patronais (04-34-

DEMCPA), encaminhado inicialmente. 

Verifica-se, ainda, que os valores referentes às despesas liquidadas e pagas no 

elemento de despesa “31901300000 – Obrigações Patronais”, evidenciados nas 

listagens anexas às justificativas, conferem com os valores referentes a obrigações 

patronais extraídos do Balancete da Execução Orçamentária (04-15-BALEXO) e 

evidenciados na Tabela 1. 

Sendo assim, com base nas justificativas e documentos apresentados, conclui-se 

que a divergência entre o Demonstrativo das Contribuições Sociais Patronais e as 

despesas relativas a Obrigações Patronais evidenciadas no Balancete da Execução 

Orçamentária resultou da existência de despesas relativas ao INSS contabilizadas 

nos elementos de despesa “31909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores” e 

“33904700000 – Obrigações Tributárias e Contributivas”, conforme demonstrado a 

seguir: 

Tabela 2: Classificação das despesas relativas ao INSS Em R$ 1,00 

ELEMENTO DE DESPESA LIQUIDADO PAGO 

31901300000 – Obrigações Patronais 317.699,40 293.093,62 

31909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores 237.516,60 237.516,60 

33904700000 – Obrigações Tributárias e Contributivas 720,36 720,36 

Total 555.936,36 531.330,58 

Fonte: Processo TC 2538/2014 - Prestação de Contas Anual/2013 
 

Cabe mencionar que os totais evidenciados na tabela acima divergem dos totais 

referentes ao Demonstrativo das Contribuições Sociais Patronais apurados na 
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análise inicial porque, naquela ocasião, não foram considerados os valores 

referentes aos descontos de salário família, no montante de R$ 8.009,55 (oito mil e 

nove reais e quarenta e cinco centavos). 

Diante do exposto, considerando que a inconsistência em análise foi devidamente 

esclarecida, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado 

no RTC 093/2015 (item 6.1.2). 

 

2.2 BALANÇO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS DOS SERVIDORES DIVERGEM QUANTO AOS VALORES 

CONSIGNADOS E RECOLHIDOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS 

SERVIDORES 

Base Legal: art. 103 da Lei 4.320/1964. 

Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que os valores referentes a contribuições sociais 

retidas dos servidores demonstrados no Balancete da Execução Orçamentária (04-

15-BALEXO) divergiam dos valores correspondentes evidenciados no Demonstrativo 

das Contribuições Sociais retidas dos servidores (04-35-DEMCSE), conforme 

demonstrado a seguir: 

Tabela 2: Divergência entre arquivos BALFIN e DEMCSE  Em R$ 1,00 

INSS SERVIDORES BALFIN DEMCSE Diferença 

CONSIGNADO 121.459,92 68.707,49 52.752,43 

RECOLHIDO 123.199,96 68.707,49 54.492,47 

Fonte: Processo TC 2538/2014 - Prestação de Contas Anual/2013 

 

Após regular citação, o defendente encaminhou as seguintes razões de justificativas: 

Também junto ao Setor de Contabilidade da Câmara foram apurados os 
resultados das contas em análise. Consistiu esta análise no cotejamento 
das as informações contidas no Balanço Financeiro (04-07-BALFIN) e no 
Demonstrativo das Contribuições Sociais retidas dos servidores (04-35- 
DEMCSE) encaminhados ao Tribunal junto à PCA e demonstrativos 
correspondentes editados atualmente, detalhados de maneira a dirimir as 
dúvidas suscitadas pela Auditoria de Controle Externo da 3' SCE desse 
Tribunal.  

Verificou-se que demonstrativo da Auditoria de Controle Extemo da 3ª SCE 
(Item 6.1.3, Tabela 13 fls. 31) a coluna "BALFIN", consigna as 
contribuições sociais retidas e recolhidas dos Servidores e Vereadores, 
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enquanto na coluna "DEMCSE" demonstra o total, apenas, dos Servidores, 
aliás em acordo com os documentos de dispunha para a análise procedida. 

Por este motivo é imprescindível a remessa dos documentos anexos, 
devidamente retificados, para aclarar a possível distorção apontada no RTC 
às fls. 32, secundados pelo quadro demonstrativo seguinte: 

MÊS DE COMPETÊNCIA TOTAL PAGO

RETIDAS A-PAGAS RETIDAS B-PAGAS (A+B=C)

DEZEMBRO DE 2012 -             8.172,14     -               3.956,64       12.128,78     

JANEIRO 4.500,18     4.500,18     4.150,93       4.150,93       8.651,11       

FEVEREIRO 5.716,79     5.716,79     4.150,93       4.150,93       9.867,72       

MARÇO 5.215,26     5.215,26     4.444,74       4.150,93       9.366,19       

ABRIL 5.883,73     5.883,73     4.321,54       4.321,54       10.205,27     

MAIO 5.447,57     5.447,57     4.321,54       4.321,54       9.769,11       

JUNHO 5.207,88     5.207,88     4.470,40       4.470,40       9.678,28       

JULHO 5.336,69     5.336,69     4.470,40       4.470,40       9.807,09       

AGOSTO 5.252,51     5.252,51     4.470,40       4.470,40       9.722,91       

SETEMBRO 5.331,55     5.331,55     4.470,40       4.470,40       9.801,95       

OUTUBRO 5.274,19     5.274,19     4.470,40       4.470,40       9.744,59       

NOVEMBRO 5.328,60     5.328,60     4.470,40       4.470,40       9.799,00       

DEZEMBRO 5.624,53     -             4.470,40       -               -               

DEZEMBRO 13/2013 4.657,96     4.657,96     -               -               4.657,96       

TOTAIS 68.777,44   71.325,05   52.682,48     51.874,91     123.199,96    

121.459,92    123.199,96    

123.199,96    

12.128,78     

10.094,93     

293,81          

121.459,92    

(+) DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE VEREADORES A RECOLHER 03/2013

TOTAIS

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DES SERVIDORES E VEREADORES

CONTRIBUIÇÕES RETIDAS/PAGAS

CONCILIAÇÃO

PAGAMENTOS INFORMADOS BALFIN

(-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS DE 12/2012 PAGAS 01/2013

(+) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR DE 12/2013

SERVIDORES VEREADORES

 

Assim, afirma-se que não há distorção no Balanço Financeiro em referência 
às contas em análise neste tópico descaracterizando a infringência ao artigo 
103 da Lei 4.320/1964 (docs. 46 a 56). 

 

O defendente ainda encaminhou um novo Demonstrativo das Contribuições Sociais 

retidas dos servidores (fls. 173), acompanhado da listagem dos valores descontados 

das folhas de pagamento em nome do INSS (fls. 174-177) e dos respectivos 

pagamentos (fls. 178-180). 

Depreende-se das justificativas e documentos encaminhados que a divergência 

verificada na análise inicial resultou da ausência de registro, no Demonstrativo das 

Contribuições Sociais retidas, dos valores descontados dos subsídios dos 

vereadores. 

Verifica-se que o novo Demonstrativo das Contribuições Sociais retidas dos 

servidores apresenta valores coerentes com os evidenciados no Balanço Financeiro, 
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nas listagens de descontos e de pagamentos encaminhadas e na tabela que integra 

as justificativas transcritas. 

Diante do exposto, considerando que a divergência relatada foi devidamente 

esclarecida, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado 

no RTC 093/2015 (item 6.1.3). 

 

2.3 REGISTROS CONTÁBEIS REFERENTES A BENS DE ESTOQUE DIVERGEM 

DO INVENTÁRIO 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 96, 100, 101, 105, 106, III, da Lei Federal 

nº 4.320/64. 

Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que a movimentação de bens de estoque 

evidenciada no relatório de inventário de bens em almoxarifado (arquivo 04-23-

INVALM) divergia da movimentação registrada nos demonstrativos contábeis, 

conforme evidenciado na tabela a seguir: 

Tabela 3: Divergência na movimentação de bens de estoque                            Em R$ 1,00 
 Balancete de Verificação Inventário Diferença 

(+) Entradas 78.468,83 77.734,69 734,14 

(–) Saídas 545,87 77.887,92 77.342,05 

Saldo ou diferença 77.922,96 153,23 78.076,19 

 

Evidenciou-se, ainda, que o relatório de inventário apresentava as seguintes 

alegações a respeito da diferença entre as entradas e saídas de bens: 

Comparado com os lançamentos contábeis e notas fiscais do exercício de 
2013, os valores informados no sistema de almoxarifado batem, porém, 
devido a erros de exercícios anteriores a 2013 não corrigidos ate a presente 
data do relatório, interferiu no somatório de entrada e saída de estoque. 
 

Contudo tais alegações foram insuficientes para esclarecer as inconsistências em 

questão, uma vez que os demonstrativos contábeis não evidenciavam saldos 

anteriores nas contas referentes a bens de estoque. 

Após regular citação, o defendente encaminhou as seguintes razões de justificativas: 

Quanto às diferenças indicadas pela Auditoria de Controle Externo desse 
Tribunal às fls. 34/36 do Processo TC 2538/2014 a partir das informações 
contidas na Tabela 15 do RTC, comparadas com as contidas no Balanço 
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Patrimonial (04-08-BALPAT) e demais documentos que compõem a 
Prestação de Contas do exercício de 2013, secundados por documentos 
emitidos atualmente no Sistema de Almoxarifado, foi elaborado do 
demonstrativo abaixo com o objetivo de esclarecer e justificar as 
ocorrências anotadas: 

Balancete de 

Verificação (A)

Inventário 

Encaminhado (B)

Aquisições 

Baixas 2013 - 

Sistema ©

Saldo Inicial -                    -                        73,24             

(+) Entradas 78.468,83     77.734,69        215.216,71  

(-) Equip. e Mat. Permanente como Mat. Cons. -                    -                        137.482,00   

Material de Consumo: TOTAL 78.468,83     77.734,69        77.807,95    

(-) Saídas 545,87             77.887,92            215.289,94   

(-) Equip. e Mat. Permanente como Mat. Cons. -                    -                        137.482,00   

Material de Consumo-Saídas: TOTAL 545,87          77.887,92        77.807,94    

DIFERENÇAS - TOTAIS 77.922,96     153,23-             0,01            

734,14           

188,27           

545,87           

734,14        

Divergência na Movimentação de bens de estoque

>Erro valores informados Relatório Inventário: Entradas

>Erro valores informados Relatório Inventário: Saídas

>Liquidações Canceladas, não consideradas no Inventário

TOTAL - DIFERENÇAS

Diferença: Origem e Composição

 

I -- Diferença de R$ 77.922,96: baixas de materiais de consumo registradas 
no Sistema de Almoxarifado em 2013, não consignadas no Sistema de 
Contabilidade desta Unidade Gestora no encerramento daquele exercício; 
ajustada pelo Lançamento Contábil Manual nº 01, de 02 de janeiro de 2014. 

II – Saldo Inicial de R$ 73,24 em 2013: o Sistema de Almoxarifado traz 
esta inconsistência de exercícios anteriores a 2012; observa- se que nas 
Aquisições Detalhadas de 2012 e nas Requisições baixadas naquele 
exercício, as aquisições e baixas totalizam o mesmo valor, qual seja 
R$ 93.162,28. Logo, no encerramento de 2012, como se demonstrou na 
Prestação de Contas daquele ano, não havia saldos de Almoxarifado, mas o 
denominado Balancete de Materiais por Tipo de 2013 aponta saldo inicial 
de R$ 73,24 e saldo final de R$ 0,01 a indicar a baixa desse saldo 
(R$ 73,24) feita em nível do Sistema de Almoxarifado.  

III -- Diferença de 734,14: decorrente de erros de informações consignadas 
no Relatório de Inventário Anual da Câmara (04-23- INVALM), comparados 
com os registros do Sistema de Contabilidade e do Sistema de Almoxarifado 
demonstrados na Tabela acima, elaborada pelo Setor de Contabilidade.  

Foram feitos os ajustes necessários em 2014 e o saldo residual de R$ 0,01 
entende-se que decorrer dos cálculos de preços unitários do Sistema de 
Almoxarifado em milésimos de Reais, a não se caracterizar infringências 
aos dispositivos legais elencados no RTC (Docs. 57 a 74). 

 

A fim de corroborar as justificativas apresentadas, o defendente ainda juntou aos 

autos relatórios de estoque referentes aos exercícios de 2012 e 2013 (fls. 185-190), 

listagem de liquidações de despesas com material de consumo (fls. 191-192), 

demonstrativo da despesa por categoria econômica (fls.193-194), e demonstrativos 

referentes ao lançamento de ajuste realizado em 02/01/2014 (fls. 197-200). 

Da análise das justificativas e documentos apresentados, verifica-se que a 
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divergência de R$ 734,14 (setecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), 

referente às entradas de material de consumo, resultou, em parte, da anulação de 

liquidações de despesas com material de consumo, no valor de R$ 545,87 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). O valor restante da 

divergência em questão, qual seja R$ 188,27 (cento e oitenta e oito reais e vinte e 

sete centavos), foi identificado pelo defendente como “erro valores informados 

Relatório Inventário”. 

Conclui-se, portanto, que o valor correto das aquisições de material de consumo 

realizadas no exercício em análise é de R$ 77.922,96 (setenta e sete mil, 

novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), sendo que, deste total, 

R$ 188,27 (cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) não transitaram pelo 

sistema de controle de almoxarifado. 

Quanto às baixas registradas no Balancete de Verificação, no valor de R$ 545,87 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), verifica-se que se 

referem à anulação de liquidações. Sendo assim, não foram efetuados, no exercício 

em análise, registros contábeis de baixas por consumo. 

Verifica-se, na nota de lançamento manual encaminhada às folhas 197, que as 

baixas por consumo ocorridas em 2013 no total de R$ 77.922,96 (setenta e sete mil, 

novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), foram reconhecidas pela 

contabilidade em 02/01/2014. 

Quanto ao valor das saídas referente ao sistema de almoxarifado (R$ 77.807,94), 

verifica-se que o mesmo equivale ao total de saídas informado pelo defendente, 

subtraído do valor identificado como “erro valores informados Relatório Inventário” e 

acrescido do ajuste referente ao saldo remanescente de 2012, conforme 

demonstrado a seguir: 

Total de baixas por consumo de bens de almoxarifado  R$   77.922,96 
(–)“Erro valores informados Relatório Inventário”  R$        188,27 
(+) Ajuste de saldo de 2012 R$          73,24 
(+) Saldo residual R$            0,01 
(=) Saldo de bens móveis – 2013 R$   77.807,94 

 

Contudo, cabe ressaltar que, da análise da defesa apresentada, verificou-se ainda 
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uma divergência entre as saídas registradas no inventário de almoxarifado 

encaminhado inicialmente (arquivo 04-23-INVALM) e o total de saídas de material de 

consumo extraído do sistema de almoxarifado informado pelo defendente, conforme 

demonstrado a seguir: 

      Baixas de Material de Consumo - Sistema  R$   77.887,92 
(–)  Baixas de Material de Consumo – Inventário  R$    77807,94 
 (=) Divergência R$          79,98 

 
Assim sendo, embora o defendente tenha esclarecido parcialmente as divergências 

verificadas, as justificativas apresentadas foram insuficientes para elucidar as 

circunstâncias que ocasionaram as divergências de R$ 188,27 (cento e oitenta e oito 

reais e vinte e sete centavos) nas entradas e saídas de materiais de consumo, 

identificadas como “Erro valores informados Relatório Inventário”, assim como a 

divergência de R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos) entre o 

relatório de inventário e as informações extraídas do sistema de almoxarifado. 

Além disso, embora os registros contábeis das baixas por consumo tenham sido 

regularizados no exercício de 2014, há que se ressaltar que o saldo da conta 

“Estoques” nos demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2013 

permanece inconsistente, acarretando, ainda, distorção no resultado patrimonial do 

exercício. 

Ante ao exposto, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade 

apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.1). 

 

2.4 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS APRESENTA INFORMAÇÕES 

INSUFICIENTES 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II, da Lei 

Federal nº 4.320/64. 

Destacou-se, no RTC 093/2015, que o Balanço Patrimonial e o Balancete de 

Verificação evidenciavam a seguinte movimentação contábil no Grupo 

123100000000 – Bens Móveis: 
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Saldo Anterior R$ 290.384,42 
(+) Aquisições  R$ 137.482,00 
(–) Baixas R$ 109.742,00 
(=) Saldo do Exercício R$ 318.124,42 

 

Do exame do arquivo referente ao inventário anual de bens móveis (04-17-

INVMOV), verificou-se que o relatório encaminhado, intitulado “Relatório de Bens 

Móveis e Imóveis (Patrimônio)”, evidenciava apenas as aquisições de bens móveis 

efetuadas durante o exercício de 2013, no total de R$ 137.482,00 (cento e trinta e 

sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais). O referido relatório não informava se 

fora realizado o inventário anual de bens móveis, bem como não apresentava 

informações sobre os bens móveis baixados durante o exercício em análise. 

Devidamente notificado, o defendente encaminhou os inventários de bens móveis e 

imóveis referentes ao exercício de 2014 e Balanços Patrimoniais dos exercícios de 

2012, 2013 e 2014, juntamente com as seguintes razões de justificativas: 

PEDRO INÁCIO DRAGO, Vereador Ex-Presidente da Câmara Municipal de 
Jaguaré, no período de 01/01/2013 a 31/12/2014, residente e domiciliado à 
Rua Bianor Correia, s/n, bairro Boa Vista I, Jaguaré/ES, e notificado do 
conteúdo da Decisão Monocrática Preliminar DECM-582/2015, prolatada no 
processo em epígrafe, que trata da Prestação de Contas Anual de 2013 da 
Câmara Municipal de Jaguaré, em seu próprio interesses e ante a Síntese 
dos Achados e Proposta de Encaminhamento (fls. 41, 45 e 49 Processo TC 
2538/2014) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 
arrimo nas disposições dos artigos 322 e seguintes, do Regimento Interno 
desse Egrégio Tribunal, para: 

I – encaminhar o Inventário de Bens Móveis Demonstrativo “04-17-
INVMOV” impresso e em meio digital – posto que o encaminhado junto à 
Prestação de Contas Anual de 2013 apresenta informações insuficientes 
(Item 6.3.2 da RTC 93/2015), uma vez que registra, apenas, as aquisições 
de bens móveis realizadas em 2013 (exercício da prestação de contas em 
análise); 

II – justificar o atraso na remessa do documento requisitado, face ás 
inconsistências apresentadas na geração do Inventário pelo “Sistema de 
Patrimônio” na oportunidade da apresentação da PCA de 2013, quando se 
tentou a possibilidade de separar os registros dos bens inventariados em 
“móveis” e “imóveis” e a geração do Inventário por exercício, situações 
ainda não resolvidas até a presente data, como poderá ser verificado na 
documentação anexa; 

III – esclarecer que o Inventário de Bens gerado nesta data inclui os Bens 
Móveis e Bens Imóveis (tombamento patrimonial nº 223, 224 e 609) – como 
em 2012 e 2013 – e as aquisições de 2014, conforme se demonstra: 
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BENS Móveis  Imóveis 

Encerramento em 2012 290.384,42 349.153,97 

>Aquisições em 2013 137.482,00 - 

(-) Baixas em 2013 109.742,00 - 

Encerramento em 2013 318.124,42 349.153,97 

BENS - Total em 2013 
 

667.278,39 

INVENTÁRIO GERADO 
  Encerramento de 2014 
 

671.293,39 

CONCLILIAÇÃO DOS TOTAIS 
  (-) Aquisição em 2014 4.015,00 667.278,39 

Resultado demonstrado em 2013 BALPAT 318.124,42 349.153,97 
Fontes: Balanços Patrimoniais dos respectivos exercícios 

Os documentos anexos integrantes de prestação de conta de 2012 e 2014 
são para facilitar a análise do que foi exposto e comprovar que a situação 
assinalada no RTC já foi solucionada. 

Por tudo que foi exposto, afirma o signatário que o Achado descrito no 6.3.2 
da RTC 93/2015 não traz prejuízos de quaisquer espécies ao Erário Público 
e não incide em infringência aos artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96,100, 
101, 105, 106 II da Lei Federal 4.320/1964 pois existem os registros 
contábeis, assim como o cadastramento em controle patrimonial aferíveis. 
Tanto é que os totais demonstrados nos Balanços Patrimoniais de cada 
exercício estão corretos. Por isso ,amparado nos princípios constitucionais 
erigidos e na legislação específica que regula a matéria vem o Defendente 
pedir sejam aceitas as justificativas e esclarecimentos aqui prestados e 
recebidos os documentos impressos e em meio digital que a este 
acompanham e prosseguimento da análise da Prestação de Contas Anual 
enfocada. 

 

Preliminarmente, cabe destacar que o inventário de bens patrimoniais encaminhado 

juntamente com as justificativas transcritas é referente ao exercício de 2014, e 

evidencia os bens móveis e imóveis agrupados. 

Contudo, conforme informado pelo defendente, verifica-se que o total evidenciado no 

inventário encaminhado, subtraído dos valores referentes aos bens imóveis e as 

aquisições de bens móveis realizadas em 2014, confere com o saldo de bens 

móveis evidenciado nos demonstrativos contábeis do exercício de 2013, conforme 

demonstrado a seguir: 

Total do Inventario de bens patrimoniais – 2014  R$ 671.293,39 
(–) Bens imóveis  R$ 349.153,97 
(–) Aquisições de bens móveis em 2014 R$     4.015,00 
(=) Saldo de bens móveis – 2013 R$ 318.124,42 

 
Assim sendo, em que pese a ausência do inventário de bens móveis referente ao 

exercício de 2013, verifica-se que todos os bens móveis que integravam o 
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patrimônio da Câmara no encerramento do exercício de 2013 constam do inventário 

de bens patrimoniais de 2014 encaminhado pelo defendente. 

Diante do exposto, e tendo em vista que os documentos encaminhados pelo 

defendente guardam coerência com os demonstrativos contábeis integrantes da 

prestação de contas anual em análise, sugerimos que seja afastado o indicativo de 

irregularidade apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.2). 

 

2.5 AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DAS BAIXAS DE BENS 

MÓVEIS 

Base Legal: artigos 85, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, II, da Lei Federal nº 

4.320/64. 

Verificou-se, no RTC 093/2015, que o Balancete de Verificação (04-14-BALVER) 

evidencia que foram realizadas, no exercício em análise, baixas de bens móveis no 

montante de R$ 109.742,00 (cento e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais), 

equivalentes a 37,79% do saldo de bens móveis do exercício anterior. 

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais e suas respectivas 

notas explicativas (arquivos 04-09-DEMVAP01 e 04-09-DEMVAP02), as baixas de 

bens móveis em questão se referem a doações e foram registradas como 

“Transferências e Delegações Concedidas / Transferências Intragovernamentais”. 

Não foram encontrados, nas prestações de contas anuais das demais unidades 

gestoras do Município de Jaguaré, registros relativos ao recebimento dos bens 

baixados pela Câmara. 

Diante da ausência de esclarecimentos quanto as circunstâncias que ensejaram a 

doação dos bens em questão e da impossibilidade de averiguar o recebimento dos 

bens pela entidade donatária, opinou-se pela citação do gestor responsável para 

que apresentasse justificativas. 

Após regular citação, o defendente encaminhou as seguintes razões de justificativas: 

No tocante ao Inventário de Bens Móveis, está sendo encaminhado em 
atendimento ao Termo de Notificação 0980/2015, em separado. Ele 
confirma de justifica o total de Bens Móveis demonstrado no Balanço 
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Patrimonial (04-08-BALPAT) integrante da Prestação de Contas Anual de 
2013 da Câmara Municipal.  

Como informado no expediente de encaminhamento do Inventário de Bens 
Móveis, o documento enviado junto à Prestação de Contas Anual de 2013 
apresenta informações insuficientes (Item 6.3.2 da RTC 93/2015), uma vez 
que registra, apenas, as aquisições de bens móveis realizadas em 2013 
(exercício da prestação de contas em análise). No que diz respeito à baixa 
de R$ 109.742,00, foi efetivada pela Contabilidade da Câmara mediante os 
Termos de Devolução de Bens Públicos firmados entre os Poderes 
Legislativo (Atos da Mesa Diretora) e Executivo (Prefeito Municipal), em 13 
de maio de 2013, pelos quais os bens patrimoniais neles descritos foram 
transferidos ao Património da Prefeitura, ou seja, continuam integrando o 
Património Municipal mas na esfera do Poder Executivo. 

Desta forma, tanto no item 6.3.2 e 6.3.3 não resta configurada a infringência 
aos artigos 85, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106 ll da Lei Federal 
4.320/1964 (Docs. 75 a 97). 

 

O defendente ainda encaminhou dois termos de doação de bens públicos da 

Câmara ao Poder Executivo Municipal (fls. 212-218), bem como a relação de baixas 

de bens móveis realizadas no exercício de 2013. 

Da análise dos termos de doação encaminhados, verifica-se que a Câmara 

transferiu à Prefeitura Municipal bens moveis num montante de R$ 109.742,00 

(cento e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais), equivalente ao total de baixas 

de bens móveis verificado nos demonstrativos contábeis. 

Os termos de doação ainda informam que os bens foram transferidos à Prefeitura 

para uso nas Secretarias Municipais de Gabinete, de Assistência Social e de 

Educação e Cultura. 

Verifica-se ainda que os bens listados na relação de baixas de bens móveis 

encaminhada às folhas 219 a 223 conferem com os relacionados nos termos de 

doação. 

Diante do exposto, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade 

apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.3). 

 

2.6 DIVERGÊNCIA ENTRE O TOTAL DE INGRESSOS E O TOTAL DE 

DISPÊNDIOS NO BALANÇO FINANCEIRO 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 93, 101 e 103 da Lei Federal nº 4.320/64. 
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Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que o Balanço Financeiro evidenciava um total de 

ingressos, considerando os saldos em espécie do exercício anterior, superior ao 

montante de dispêndios, considerando também o saldo em espécie para o exercício 

seguinte, conforme tabela abaixo: 

Tabela 3: Ingressos e Dispêndios no Balanço Financeiro Em R$ 1,00 
Descrição Valores 

(A) Total de ingressos no Balanço Financeiro 3.790.181,03 

(B) Total de dispêndios no Balanço Financeiro 5.912.383,53 

(C) Diferença (A – B) – Valor 2.122.202,50 

(D) Diferença (C / A) – Percentual 35,89% 

Fonte: Processo TC 2538/2014 – Prestação de Contas Anual. 

 
Pelo exposto, fez-se necessário que o gestor responsável apresentasse justificativas para 

esclarecer tais divergências, uma vez que o balanço financeiro deve ser equilibrado. 

Após regular citação, o defendente encaminhou, às folhas 202, novo Balanço 

Financeiro, juntamente com as seguintes razões de justificativas: 

Do decorrer de 2013, ano de início da implantação das normas do MCASP, 
ocorreram erros no Sistema de Contabilidade não só da Câmara de 
Jaguaré, mas de todas Unidades Gestoras jurisdicionadas desse Egrégio 
Tribunal, inconsistências estas já corrigidas no decorrer de 2014. O Balanço 
Financeiro encaminhado em 15 de abril de 2014, junto à Prestação de 
Contas Anual desta Unidade Gestora - 04-07-BALFIN - (fls. 75) continha a 
inconsistência apontada no RTC 93/2015.  

Tratava-se de erro de programação na estruturação Balanço Financeiro, na 
coluna de "Dispêndios", que não afetou o demonstrativo do Património 
Líquido da Câmara, já corrigido, conforme poderá ser verificado nos 
documentos anexos (fls. 76 a 85) e Tabela a seguir: 

ATIVO REAL LÍQUIDO EM 2012 1.279.834,86 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA 2013 2.700.000,00 

VARIACÁO PATRIMONIAL PASSIVA 2013 3.045.786,15 

AJUSTES DE EX. ANTERIORES 2.063,63 

PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 31/12/2013 936.112,34 

 

Em vista da correção efetivada na estrutura do Balanço Financeiro e da 
conformidade apresentada na demonstração do Património Líquido desta 
Unidade Gestora, de maneira clara, a inconsistência apontada não afetou 
os resultados do exercício, posto que se restringiu à composição da coluna 
de Dispêndios do Balanço Financeiro.  

Por tudo que foi exposto, é de se ressaltar que as inconsistências 
apontadas pela Douta Auditoria de Controle Externo não trazem prejuízos 
de quaisquer espécies ao Erário Público. 

Por isto, amparado nos princípios constitucionais erigidos e na legislação 
específica que regula a matéria vem o Signatário pedir sejam aceitas as 
justificativas e esclarecimentos aqui prestados por estarem em perfeita 
sintonia com o direito legislado e tornada insubsistente a alegação de 
"indícios de irregularidades" de que trata a Decisão Monocrática 
Preliminar DECM nº. 582/2015 integrante do Processo TC 2538/2014 - 
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Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Jaguaré, exercício de 
2013, REQUER ainda:  

I - ajuntada aos Autos do Processo 2538/2014 dos documentos em anexo; e  

II -- o direito à sustentação oral de suas razões, bem como a juntada de 
novos documentos a fim de complementar a presente Defesa, nos termos 
do art. 328, parágrafo único do Regimento Interno do TCEES. 

 

Da análise do novo Balanço Financeiro encaminhado, verifica-se que este difere do 

encaminhado inicialmente pela ausência dos registros de dispêndios listados a seguir: 

Tabela 4: Registros excluídos do Balanço Financeiro Em R$ 1,00 

Descrição Valores 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 
 

 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.282,37 

 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS 1.698.940,49 

 
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - -ESSOAL CIVIL - RGPS 77.544,21 

 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 233.385,06 

 
SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO 13.441,37 

 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 61.380,00 

 
AUXILIO TRASNPORTE 2.470,00 

 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 19.580,00 

 
AUXILIO TRASNPORTE 410,00 

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.769,00 

TOTAL 2.122.202,50 
Fonte: Processo TC 2538/2014 – Prestação de Contas Anual. 
 

Verifica-se que o total dos registros excluídos confere com a divergência entre os 

ingressos e dispêndios constatada na análise inicial. 

Verifica-se, ainda, que a nomenclatura das contas listadas na tabela acima indica 

que os valores excluídos eram referentes a despesas orçamentárias e, portanto, 

estavam registrados indevidamente como transferências financeiras e pagamentos 

extraorçamentários. 

Em que pese o fato de o defendente ter efetuado substituição de demonstrativo 

contábil inoportunamente, observa-se que as alterações realizadas não interferiram 

no resultado financeiro e patrimonial do exercício.  

Assim sendo, considerando que a divergência em análise foi esclarecida, sugerimos 

que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado no RTC 093/2015 

(item 6.4). 
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3 CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Jaguaré 

– Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 ou 

261/13 e alterações posteriores. 

Considerando a manutenção de indicativo de irregularidade (item 6.3.1 do RTC 

18/2013) e tendo em vista que o mesmo trata de impropriedade formal, que não é de 

natureza grave e não representa dano ao erário, opina-se no sentido de julgar 

REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2013, sob a 

responsabilidade do Senhor Pedro Inácio Drago, conforme dispõem o inciso II
2
, art. 

84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 162
3
, do Regimento Interno.  

Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao responsável, de acordo 

com o art. 86
4
, da Lei Complementar 621/2012 e com o §2º

5
, art. 162, do Regimento 

Interno. 

 

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2015. 

 
 
 
Danilo Rodrigues de Brito 
Auditor de Controle Externo 
Matrícula: 203.250 

                                                           
2
 Art. 84. As contas serão julgadas:  

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; 
3
 Art. 162. As contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e de que não represente 
dano injustificado ao erário;  
4
 Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e 

lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das 
impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. 
5
 Art. 162. Omissis 

§ 2º Na hipótese prevista no caput, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a 
quem lhe tenha sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas 
identificadas, de modo a prevenir a reincidência e a evitar a ocorrência de outras semelhantes. 
 


